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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи 

психологічного тренінгу» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» спеціальності «Психологія». Навчальна 

дисципліна «Основи психологічного тренінгу» відноситься до 

циклу обов’язкових дисциплін професійної та практичної 

підготовки психологів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є тренінг як 

багатофункціональний метод цілеспрямованих змін 

психологічних феноменів людини, групи або організації з метою 

гармонізації професійного та особистісного буття людини. 

Зокрема, соціально-психологічний тренінг як форма активного 

навчання, що дозволяє людині формувати навички та вміння 

побудови продуктивних соціальних міжособистісних стосунків, 

аналізувати соціально-психологічні ситуації з власної точки зору 

та позиції партнера, розвивати вміння пізнавати та розуміти себе 

і інших в процесі спілкування. 

Навчальна дисципліна «Основи психологічного тренінгу» 

передбачає оволодіння теоретичними та практичними основами 

проведення тренінгів. Навчальна дисципліна базується на 

принципах групової психотерапії, соціальної та педагогічної 

психології. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення 

студентів з методами та прийомами підготовки, організації та 

проведення тренінгів, знаннями про особливості роботи тренерів, 

види тренінгів, умови ефективної роботи тренінгової групи.  

Особлива увага в курсі надається розробці студентами 

власних програм тренінгів та безпосередньому проведенню ними 

елементів тренінгових занять з особистісного саморозвитку та 
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самопізнання, що забезпечує практичне застосування отриманих 

знань, набуття професійно важливих навичок. 

Метою викладання курсу «Основи психологічного 

тренінгу» є засвоєння студентами основних теоретичних підходів 

та навиків використання методів і методик сучасної практичної 

психології в цілях організації та проведення соціально-

психологічного тренінгу. 

Завданням вивчення дисципліни є: 

1. Вивчення теоретичних аспектів методики проведення 

соціально-психологічного тренінгу. 

2. Оволодіння та подальше вільне оперування 

професійною термінологією, використовуваною в даній сфері 

практичної діяльності. 

3. Ознайомлення з внутрішнім середовищем та 

організаційними аспектами соціально-психологічного тренінгу. 

4. Ознайомлення з основними напрямками тренінгової 

діяльності та технологіями проведення соціально-психологічного 

тренінгу. 

5. Формування у студентів внутрішньої професійної 

мотивації, навиків професійного спілкування. 

6. Відпрацювання навичок планування, організації та 

проведення тренінгів. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

ТЕМА 1. 

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ (ПТ) 

Теми для обговорення 

1. Історія виникнення групової форми роботи у психології. 

2. Виникнення терміну «тренінг». 

3. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 

4. Співвідношення понять «групове соціально-психологічне 

навчання» і «групова психотерапія».  

5. Поняття «тренінг», «тренінг особистісного зростання», 

«соціально-психологічний тренінг». 

6. Різновиди тренінгових груп. «Групи зустрічей», «Т-групи», 

«групи соціально - психологічного тренінгу поведінки». Їх 

цілі, основні положення, принципи організації, загальні 

ознаки.  

7. Цілі групової роботи та механізми їх досягнення. 

8. Переваги групової форми психологічної роботи. 

9. Специфічні риси/атрибути тренінгу. 

Ключові терміни: тренінг, соціально-психологічний тренінг, 

тренінг особистісного зростання, групи зустрічей, Т-групи, 

тренінг умінь, групи самодопомоги, групи самопідтримки, 

психотерапія, «тут і зараз», рефлексія, самовідкриття, 

саморозкриття, зворотній зв’язок. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 



6 
 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

4. Скласти порівняльну характеристику психологічного тренінгу 

та тренінгу умінь. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 Як з’явилася групова форма роботи у практичній психології? 

 У чому полягає відмінність психологічного тренінгу? 

 У чому перевага тренінгової форми роботи? 

 Опишіть, а перетині яких основних сфер психологічної 

практики знаходиться психологічний тренінг? 

 На які основні цілі орієнтована тренінгова робота? 

 В яких сферах життя та діяльності людини може 

застосовуватися тренінг? 

 Назвіть важливі специфічні риси тренінгу, що відрізняють 

його від інших форм психологічної роботи. 

 Охарактеризуйте варіанти класифікації тренінгових груп. На 

які критерії спирається автори класифікацій? 

 Чому однакові дії психолога мають ефект в роботі з одним 

учасником і неефективні у роботі з іншим? 

 В чому полягає активне добування суб’єктивної істини 

учасниками психологічного тренінгу? 

 Перелічіть специфічні атрибути тренінгу. 
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Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с.- С.4-13; 

26-27; 65-67. 

2. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с.- С.6-34. 

3. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с.- С. 24-

30, 38-39. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-

педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. 

М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – С.- 28-39. 

Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. — СПб.: Питер, 2000. 

– 376с.- С. 7-13; 35-41. 
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ТЕМА 2. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ ТРЕНІНГУ: 

СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ 

Теми для обговорення 

1. Склад тренінгових груп: якісний і кількісний аспекти. 

2. Вимоги до учасників: важливість процедури відбору. 

Гетерогенність і гомогенність групи тренінгу.  

3. Класифікація тренінгових груп. Критерії класифікації груп 

тренінгу. Взаємозв'язок між цілями групової роботи і видами 

тренінгових груп. 

4. Ролеві позиції в групі тренінгу. Соціальна і ігрова роль. 

Розширення ролевого репертуару як одне із завдань ПТ. Функція 

рішення задачі і функція надання підтримки.  

5. Групові норми в ПТ. Основні цілі введення правил роботи в 

тренінгу. 

6. Варіанти санкцій за недотримання групових норм.  

Ключові терміни: гетерогенна група, гомогенна група, групові 

норм (правила), якісний склад групи, кількісний склад групи, 

соціальна роль, ігрова роль. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

4. Скласти максимально вичерпний перелік групових норм для 

роботи на тренінгу. 
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5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 За якими критеріями/параметрами тренінгова група може бути 

гомогенною чи гетерогенною? 

 У чому полягають переваги та недоліки роботи з 

гомогенною/гетерогенною групою? 

 Яких учасників не варто включати до групи тренінгу? 

 Перерахуйте відомі вам види тренінгових груп. Яким цілям 

групової роботи відповідає кожен з перелічених видів груп? 

 Розкрийте зміст понять «соціальна роль» та «ігрова роль». В 

чому їх основна відмінність? 

 Що таке «групові норми»? Назвіть та поясніть найважливіші 

правила тренінгової роботи, яких обов’язково мають 

дотримуватися всі учасники групи. 

 Що таке «санкції» за недотримання групових норм? 

Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с.-С.20-21. 

2. Федорчук В.М. тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с.-С.106-109. 

3. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с.-С.31-

32; 102-105. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. –  С.57-65. 
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Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. 

Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 
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ТЕМА 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ТРЕНІНГУ 

Теми для обговорення 

1. Основні принципи організації та проведення тренінгу. 

2. Особливості обладнання приміщення для тренінгу. 

3. Структура тренінгового заняття.  

4. Ввідна частина тренінгу, її структура, завдання і психотехніки. 

Визначення потреб тренінгової групи. 

5. Проблематизація та експлікація в тренінгу. 

6. Основні правила проведення тренінгу, яких дотримується ведучий. 

7. Тренінгові методи роботи. 

8. Техніка ведення бесіди. 

9. Особливості здійснення інтерпретації ведучим тренінгу. 

10. Поняття шерінгу, види шерінгу та їх ознаки. Особливості 

проведення шерінгу. 

11. Психологічні і методичні аспекти відео-зйомки в тренінгу. 

Ключові терміни: психотехніки, розминка, енерджайзер, 

проблематизація, експлікація, тренінгові методи роботи, бесіда, 

інтерпритація, шерінг. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Опишіть детально структуру одного тренінгового заняття на 

чотири години на довільну тематику для довільної цільової 

групи. 
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4. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 В чому полягає організаційна робота проведення 

психологічного тренінгу? 

 Які основні вимоги до обладнання приміщення для тренінгу? 

 Перелічіть основні складові тренінгового заняття. 

 Що включає ввідна частина тренінгу? 

 Якими методами досягається проблематизація та експлікація 

у тренінгу? 

 Яких правил проведення тренінгу неодмінно необхідно 

дотримуватися його ведучому? 

 Перелічіть відомі вам методи роботи, що застосовуються у 

психологічному тренінгу. 

 Опишіть техніку ведення бесіди у тренінгу. 

 Що таке шерінг? Які види шерінгу вам відомі? 

 Назвіть найважливіші психологічні особливості 

застосування відео зйомки під час психологічного тренінгу. 

 Які уміння можна формувати у учасників групи в результаті 

аналізу відеозаписів окремих епізодів тренінгу? 

 Які форми аналізу відео зйомки тренінгу вам відомі? 

 Поясніть психологічний механізм впливу перегляду та 

аналізу відеозапису на учасників тренінгу.  

 

 



13 
 

Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с. - С. 53-

55. 

2. Горбушина О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения. 

— СПб.: Питер, 2008. — 176 с. – 59-61. 

3. Федорчук В.М. тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с. - С.28-31; С.43-45; С.110-118. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. – С.83-89. 

 

Література додаткова 

1. Пузиков В. Г. Технология ведения тренинга / Пузиков В. Г. 

– СПб. : Издательство «Речь», 2007. – 224 с. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. 

ст. Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с.  
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ТЕМА 4. 

ОСНОВНІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ТРЕНІНГУ 

Теми для обговорення 

1. Базові тренінгові методи. Групова дискусія та ситуайційно-

рольова гра. 

2. Групова дискусія. Біографічні, тематичні, інтерактивні 

дискусії: зміст, сфера застосування і відмітні ознаки. 

3. Ігровий метод. Відмітні особливості ігрової діяльності. 

Операційні і міжособистісна ігри. Різновиди ігрового методу. 

Ситуаційні ігри.  

4. Особливості організації та проведення інтерактивної гри. 

5. Методи, засновані на невербальній активності: малюнок, 

психогімнастика, методи тілесної і танцювальної терапії. 

6. Методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції. 

7. «Мозковий штурм», кейси, лекції та їх альтернатива, 

презентації та інші методи у тренінговій роботі. 

8. Медитаційні техніки. 

9. Ритуали в тренінгу. 

10. Використання притч в роботі з тренінговою групою. 

Ключові терміни: психогімнастика, ігровий метод, групова 

дискусія, рольова гра, ділова гра, ситуаційна гра, мозковий штурм, 

метод «рівний-рівному», кейси, медитаційна техніка, ритуал, 

притча. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 
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2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Підготувати дві притчі, одну медитаційну техніку та декілька 

заготовок ритуалів для використання в психологічному 

тренінгу на довільну тематику. 

4. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 Охарактеризуйте основні техніки, що використовуються в 

тренінговій роботі: міні-лекції, історії та розповіді, групові 

дискусії, мозковий штурм, техніка колективного навчання: 

«кути», рольові ігри, ділові ігри. 

 Охарактеризуйте основні відмінності рольової та ділової гри 

як основних технік тренінгового заняття. 

 З якою метою вони використовуються? 

 У чому полягає діагностична функція гри? 

 Визначте та охарактеризуйте основні ігрові методи, що 

можуть використовуватись в ході тренінгу. 

 Які процедури являються необхідними щоб гра у тренінгу не 

була суто розважальним заходом? 

 Про які «магічні» функції ритуалів має знати практичний 

психолог? В чому їх сутність? 

 Які структурні частини виокремлюються в медитаційних 

техніках? Розкрийте їх зміст. 

 Опишіть зовнішні умови, необхідні для успішного 

проведення медитацій-візуалізацій. 

 З якою метою використовуються притчі на психологічному 

тренінгу? 
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Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с.- С. 58-

63; С. 67-73. 

2. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с.-С.8-23. 

3. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. –  С. 96-109. 

Література додаткова 

1. Психогимнастика в тренинге ∕ Под редакцией Н.Ю. 

Хрящевой.- СПь.: Речь, Институт Тренинга, 2006. – 256с. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. 

Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 
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ТЕМА 5. 

ТРЕНЕР – ВЕДУЧИЙ ТРЕНІНГОВОЇ ГРУПИ 

Теми для обговорення 

1. Вимоги до керівника тренінгової групи. 

2. Характеристики особистості тренера. 

3. Критерії відбору тренерів та їх підготовка. 

4. Основні ролі та функції ведучого групи. 

5. Специфіка діяльності ведучого спрямована на групу в цілому 

та на окремих її учасників. 

6. Стилі керівництва групою. 

7. Особливості успішного тренера. 

8. Одяг ведучого-тренера. 

Ключові терміни: особистість тренера, ролі ведучого, функції 

ведучого, стиль керівництва, конфронтація, психологічний тиск, 

фасилітатор. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

4. Складіть порівняльну характеристику відомих стилів 

керівництва групою. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 Які висуваються вимоги до керівника тренінгової групи? 
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 Якими якостями має володіти ведучий тренінгової групи? 

 Яких ролей може дотримуватися ведучий тренінгу? Які він 

виконує функції? 

 У чому полягає специфіка діяльності ведучого спрямована 

на групу в цілому та на окремих її учасників? 

 Дайте характеристику основним стилям керівництва групою. 

У чому полягають переваги та недоліки кожного з них? 

 Яким чином здійснюється підготовка ведучих тренінгових 

груп? 

 Що забезпечує успішність роботи тренера? 

 Яка специфіка одягу ведучого тренінгової групи? 

Література основна 

1. Горбушина О. Психологический тренинг. Секреты 

проведения. – СПб.: Питер, 2008. – 176с.-С22-23. 

2. Федорчук В.М. тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с.-С.58-86; С127-143. 

3. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с.-С.41-47. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-

педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. 

М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – C.74-82. 

Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. 

ст. Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 
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ТЕМА 6. 

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТРЕНІНГОВИХ ГРУПАХ. 

СФЕРА ВПЛИВУ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ 

ТРЕНІНГУ 

Теми для обговорення 

1. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Групи зі спонтанною 

та керованою динамікою. 

2. Початкова стадія — псевдозгуртованість. Основні 

характеристики стадії псевдозгуртованості. Основні завдання 

тренера на початковій стадії.  

3. Перехідна стадія — конфлікт (чи криза). Особливості стадії 

конфлікту. Створення атмосфери довіри. 

4. Робоча стадія. Основні характеристики робочої стадії в розвитку 

тренінгової групи і завдання ведучого на цьому етапі. 

5. Стадія завершення — сепарації. Особливості стадії сепарації. 

Техніка роботи на стадії завершення тренінгу. 

6. Групова згуртованість і її роль в процесі тренінгової роботи. 

Фактори, що сприяють груповій згуртованості. Причини 

зниження групової згуртованості. Достоїнства і недоліки 

згуртованої групи в умовах тренінгу. 

7. Чинники групового тренінгу: отримання і надання 

підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок. 

Саморозкриття: зміст, параметри і функції. 

8. Міжособистісний зворотний зв'язок і його різновиди. 

Конструктивний і деструктивний зворотний зв'язок. Модель 

співвідношення саморозкриття і зворотного зв'язку. 

9. Умови та механізм (процеси інтеграції і дезінтеграції) зміни 

особистості учасника в процесі соціально - психологічного 

тренінгу. 
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Ключові терміни: розвиток групи, етап розвитку групи, групова 

динаміка, спонтанна динаміка, керована динаміка, групова 

згуртованість, псевдозгуртованість, стадія конфлікту у групі, 

сепарація, саморозкриття, зворотній зв'язок, конструктивний 

зворотний зв'язок, деструктивний зворотний зв'язок, інтеграція, 

дезінтеграція. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Зобразьте модель співвідношення саморозкриття і зворотного 

зв'язку. 

4. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 Назвіть та коротко охарактеризуйте етапи розвитку 

тренінгової групи. 

 У чому особливість стадій розвитку груп зі спонтанною та 

керованою динамікою? 

 Які основні характеристики псевдозгуртованості? 

 Яким чином створити атмосферу довіри у групі? 

 Опишіть техніку роботи на стадії завершення тренінгу. 

 Які фактори сприяють груповій згуртованості? 

 Опишіть можливі процедури отримання зворотного зв’язку. 

 Навіщо необхідне саморозкриття у психологічному 

тренінгу?  
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 У чому полягає відмінність деструктивного зворотного 

зв’язку? 

 Завдяки чому відбувається зміна особистості учасника в 

процесі соціально - психологічного тренінгу? 

Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с. - С. 18-

19; С38-43. 

2. Федорчук В.М. тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с.-С.40-43. 

3. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с.-С.61-67. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. –  С.65-70. 

Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. 

ст. Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с.  
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ТЕМА 7. 

ТРУДНОЩІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РОБОТІ ТРЕНІНГОВОЇ 

ГРУПИ. ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ РЕПЕРТУАР ВЕДУЧОГО 

Теми для обговорення 

1. Особливості групи, що ускладнюють взаємодію учасників. 

2. Особливості встановлення контакту. 

3. Деструктивна поведінка учасників групи. Техніка роботи з 

«важкими» учасниками. 

4. Структуровані та неструктуровані інтервенції. 

5. Короткі неструктуровані інтервенції. 

6. Техніки структурованих інтервенцій. 

Ключові терміни: перфекціоністський підхід, викривлене 

сприйняття, групові стереотипи, деструктивна поведінка, 

інтервенція, структуровані інтервенції, неструктуровані 

інтервенції. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Складіть перелік структурованих та неструктурованих 

можливих інтервенцій. Зазначте, в яких ситуаціях їх варто 

застосовувати. 

4. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 
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Питання для самоперевірки 

 Які особливості групи ускладнюють взаємодію її учасників? 

Яким чином це відбувається? 

 Опишіть особливості становлення контакту між тренером та 

групою, між окремими учасниками групи. 

 Які прийоми варто застосовувати у роботі з «важкими» 

учасниками? 

 У яких випадках варто застосовувати короткі 

неструктуровані інтервенції? 

 Наведіть приклади структурованих та неструктурованих 

інтервенцій ведучого. 

Література основна 

1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 

Пер. с нем. — 2-е изд. — М.: Генезис, 2005. — 267 с. - С.68-

101; С.106-118. 

2. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. –  С.89-93. 

Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. 

ст. Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с.  
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ТЕМА 8. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМИ 

ПТ І ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Теми для обговорення 

1. Алгоритм і тренінгова робота. Сценарії тренінгових занять. 

2. Правила складання грамотної та ефективної тренінгової 

програми.  

3. Створення тренінгових технік. Принцип метафоризації. 

4. Проблема оцінки ефективності тренінгу. 

5. Критерії оцінки ефективності тренінгу. 

6. Методики проведення оцінки ефективності тренінгу. 

7. Основні детермінанти успішності тренінгу. Величина групи. 

Активність учасників. 

8. Приріст знань і вдосконалення умінь як ефекти соціально-

психологічного тренінгу. 

Ключові терміни: сценарій заняття, метафоризація, 

ефективність тренінгу, детермінанти успішності, вхідна анкета, 

вихідна анкета, листок спостереження. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити  загальну блок-схему до теми. 

3. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

4. Ознайомитись з бланками для оформлення розробленої 

тренінгової програми та бланками для оформлення 

експертного висновку аналізу проведеного тренінгу. 
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5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 

Питання для самоперевірки 

 Чи можливо застосовувати алгоритми у практичній 

психології? 

 Яких правил необхідно дотримуватися щоб побудувати 

грамотну та ефективну тренінгову програму? 

 Яким чином використовується принцип метафоризації при 

створенні тренінгових технік? 

 За якими критеріями оцінюють ефективність проведеного 

тренінгу? 

 Які вам відомі основні методики оцінки ефективності 

проведення тренінгового заняття? 

 Які детермінанти успішності тренінгу? 

 Опишіть бажані ефекти соціально-психологічного тренінгу. 

Література основна 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Учеб. 

пособие. – М. : Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с.-С. 56-

57. 

2. Горбушина О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения. 

— СПб.: Питер, 2008. — 176 с. – 47-55. 

3. Федорчук В.М. тренінг особистісного зростання. – навч. 

Посіб. / В.М.Федорсчук – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 250 с.-С.46-49. 

4. Шевчук О. М. Організація і методика соціально-педагогічного 

тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань 

: ПП Жовтий, 2011. –  С.70-73. 
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Література додаткова 

1. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов ∕ 

Под науч. Ред. В.А. Чикер. – СПб.: Речь, 2007. – 368с. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. 

Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 
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ТЕМА 9. 

ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Теми для обговорення 

1. Тренінг особистісного зростання. 

2. Поняття про «Мозковий штурм». 

3. Корпоративні тренінги. 

4. Поняття про коучінг. 

5. Ділові і організаційно - розумові ігри. 

6. Тренінг асертивності.  

7. Тренінг комунікативності. 

8. Тренінг переговорів.  

9. Тренінг підготовки персоналу. 

10. Тренінг продажів. 

11. Інші види тренінгів. 

Ключові терміни: тренінг особистісного зростання, мозковий 

штурм, Корпоративні тренінги, коучінг, асертивність, тренінг 

комунікативності, тренінг підготовки персоналу, тренінг 

продажів. 

Методичні вказівки 

1. Опрацювати літературу по темі, записати короткий конспект. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Дати порівняльну характеристику цілям та методам роботи 

коуча та ведучого соціально- психологічного тренінгу. 

4. Скласти перелік тестових (10 шт.) та відкритих (10 шт.) питань 

до теми. 

5. Вказати літературу, що була використана для підготовки. 
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Питання для самоперевірки 

 У чому полягає відмінність тренінгу особистісного зростання? 

 Які правила проведення «мозкового штурму»? 

 Яка мета корпоративних тренінгів? 

 Які задачі тренінгу асертивності? 

 У чому відмінність тренінгу комунікативності та тренінгу 

ведення переговорів? 

 Що являє собою тренінг підготовки персоналу? 

 Які умови ефективного проведення тренінгу продажів? 

Література основна 

1. Барко В. І. Методика проведення тренінгів управлінського 

спрямування / Барко В. І. // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2004. – № 4. – С. 70–77. 

2. Шевцова И.В. Упражнения и рекомендации для тренинга 

личностного роста / И.В. Шевцова. – СПб.: Речь, 2007. – 192 

с.  

3. Подгузов А.Н. Технологии эффективных продаж. Готовый 

тренинг / Под ред. Ж.В. Завяловой. – СПб.: Речь, 2007. – 128с 

Література додаткова 

1. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. 

Л. А. Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 
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ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 

Індивідуальне завдання 

Обрати тему, розробити дві тренінгові програми (Тренінгова 

програма №1 та Тренінгова програма №2) і провести один із 

тренінгів під час заняття. 

Тренінгова програма №1 передбачає наступні умови реалізації: 

Цільова група: студенти спеціальності «Психологія». 

Кількість учасників: 12 осіб. 

Тривалість заняття: 1 година. 

Розробники та ведучі: пара студентів (два рівноцінні ко-тренери). 

Тренінгова програма №2 передбачає такі умови реалізації: 

Цільова група: студенти 1-го курсу ВНЗ. 

Кількість учасників: 20-30 осіб. 

Тривалість заняття: 4 години. 

Розробники: індивідуальна авторська розробка кожного 

студента. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

(РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ) 

1. Тренінг самопізнання та саморозвитку. 

2. Тренінг формування рефлексивних якостей. 

3. Тренінг формування емпатії та сенситивності. 

4. Тренінг розвитку толерантності. 

5. Тренінг розвитку психологічної гнучкості. 

6. Тренінг розвитку асертивності. 

7. Тренінг комунікативної компетентності. 

8. Тренінг цілепокладання. 

9. Тренінг формування емоційної саморегуляції та 

самоконтролю. 

10. Тренінг розвитку креативності. 

11. Тренінг формування організаційних та управлінських 

якостей. 

12. Тренінг командоутворення. 

13. Тренінг вирішення конфліктів. 

14. Тренінг адаптації. 

15. Тренінг розвитку соціального/емоційного інтелекту. 
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ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ 

НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ 

1. Обрати наукову статтю з тематикою, що відповідає змісту 

навчальної дисципліни, в одному із друкованих наукових 

фахових видань України або видань, що індексуються 

міжнародними науковометричними базами та здійснити її 

аналіз.  

Методичні рекомендації. План аналізу статті: 

a) Прочитати всю статтю. 

b) Визначити мету статті, її актуальність. 

c) Знайти і визначити ключові моменти, смислові «вузли». 

d) Визначити, по можливості, методологічні підстави 

дослідження. 

e) Виявити авторські ідеї щодо предмета дослідження. 

f) Окреслити логіку дослідження, етапи, послідовність. 

g) Виявити причинно-наслідкові зв'язки між ключовими 

блоками інформації. 

h) Вивчити висновки, запропоновані автором, досліджувати 

їх відповідність заявленої теми дослідження. 

i) Встановити, чи приводить автор можливі варіанти 

подальшого вивчення теми, перспективні напрямки 

роботи. 

 

2. Скласти кросворд за темами курсу. 

Методичні рекомендації 

a) Оформити кросворд по ключовим поняттям теми, які 

мають форму іменника в називному відмінку, однині. 



32 
 

b) Словосполучення в кросворді не вживаються. 

c) Завдання прописуються в формі позитивної пропозиції, 

спочатку наводиться список визначень по горизонталі, 

потім - по вертикалі. Кросворд здається викладачеві 

незаповненим, окремо додається заповнений варіант. 

d) Вказати джерела, які використовувалися при складанні 

кросворду. 

 

3. Написати тематичне есе: «Мій досвід участі у тренінговій 

групі», «Мій досвід проведення тренінгу», «Переваги та 

недоліки тренінгової форми роботи» тощо. 

Методичні рекомендації: необхідно розкрити запропоновану 

викладачем тему, висловити власну точку зору, позначити 

проблемні зони, ключові моменти, сформулювати рекомендації 

(при необхідності), рекомендується посилатися на точки зору 

вчених. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

1. Історія виникнення групової форми роботи у психології. 

Поява терміну «тренінг». Переваги групової форми 

психологічної роботи. 

2. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 

Поняття «тренінг», «тренінг особистісного зростання», 

«соціально-психологічний тренінг». Специфічні риси та 

атрибути тренінгу.  

3. Різновиди тренінгових груп. «Групи зустрічей», «Т-групи», 

«групи соціально - психологічного тренінгу поведінки». Їх 

цілі, основні положення, принципи організації, загальні 

ознаки.  

4. Склад тренінгових груп: якісний і кількісний аспекти. Вимоги до 

учасників тренінгу: важливість процедури відбору. 

Гетерогенність і гомогенність групи тренінгу.  

5. Класифікація тренінгових груп. Критерії класифікації груп 

тренінгу. Взаємозв'язок між цілями групової роботи і видами 

тренінгових груп. 

6. Групові норми в психологічному тренінгу. Основні цілі введення 

правил роботи в тренінгу. Варіанти санкцій за недотримання 

групових норм.  

7. Структура тренінгового заняття. Основні правила проведення 

тренінгу, яких дотримується ведучий. 

8. Ввідна частина тренінгу, її структура, завдання і психотехніки. 

Визначення потреб тренінгової групи. 

9. Тренінгові форми роботи. Проблематизація та експлікація в 

тренінгу. 

10.  Застосування техніки ведення бесіди у тренінгу. Особливості 

здійснення інтерпретації ведучим тренінгу. 

11. Поняття шерінгу, види шерінгу та їх ознаки. Особливості 
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проведення шерінгу на соціально-психологічному тренінгу. 

12. Особливості обладнання приміщення для тренінгу. Психологічні і 

методичні аспекти відео-зйомки в тренінгу. 

13. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Групи зі спонтанною 

та керованою динамікою. Початкова стадія — 

псевдозгуртованість. Основні характеристики стадії 

псевдозгуртованості. Основні завдання тренера на початковій 

стадії. 

14. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Перехідна стадія — 

конфлікт (чи криза). Особливості стадії конфлікту. Створення 

атмосфери довіри.  

15. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Робоча стадія. Основні 

характеристики робочої стадії в розвитку тренінгової групи і 

завдання ведучого на цьому етапі.  

16. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Стадія завершення — 

сепарації. Особливості стадії сепарації. Техніка роботи на стадії 

завершення тренінгу.  

17. Групова згуртованість і її роль в процесі тренінгової роботи. 

Фактори, що сприяють груповій згуртованості. Причини 

зниження групової згуртованості. Достоїнства і недоліки 

згуртованої групи в умовах тренінгу.  

18. Вимоги до керівника тренінгової групи. Характеристики 

особистості тренера. Критерії відбору тренерів та їх 

підготовка.  

19. Основні ролі та функції ведучого групи. Особливості 

успішного тренера. Одяг ведучого-тренера. 

20. Специфіка діяльності ведучого спрямована на групу в цілому 

та на окремих її учасників. Стилі керівництва групою. 

21. Базові тренінгові методи. Групова дискусія та ситуайційно-

рольова гра. Особливості організації та проведення 

інтерактивної гри. 
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22. Особливості групи, що ускладнюють взаємодію учасників. 

Особливості встановлення контакту. Деструктивна поведінка 

учасників групи. Техніка роботи з «важкими» учасниками. 

23. Інтервенційний репертуар ведучого. Структуровані та 

неструктуровані інтервенції: їх можливості та особливості 

застосування. Техніки структурованих інтервенцій. 

24. Умови та механізми зміни особистості учасника в процесі 

соціально - психологічного тренінгу. Саморозкриття: зміст, 

параметри і функції. 

25. Чинники групового тренінгу: отримання і надання 

підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок. 

26. Міжособистісний зворотний зв'язок і його різновиди. 

Конструктивний і деструктивний зворотний зв'язок. Модель 

співвідношення саморозкриття і зворотного зв'язку. 

27. Алгоритм і тренінгова робота. Сценарії тренінгових занять. 

Правила складання грамотної та ефективної тренінгової 

програми. 

28. Основні принципи конструювання програми соціально-

психологічного тренінгу. Створення тренінгових технік. 

Сутність принципу метафоризації. 

29. Проблема оцінки ефективності тренінгу. Критерії та 

методики проведення оцінки ефективності тренінгу. 

30. Основні детермінанти успішності тренінгу. Величина групи. 

Активність учасників. Приріст знань і вдосконалення умінь 

як ефекти соціально-психологічного тренінгу. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 

1. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти самопізнанню та саморозвитку учасників. 

Цільова група: учні 11-го класу ЗОШ. Кількість учасників: 12 

осіб. Тривалість: 1,5 год.). 

2. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти формуванню рефлексивних якостей 

учасників. Цільова група: молодь 16 -18 років (збірна група). 

Кількість учасників: 16 осіб. Тривалість: 2 год.). 

3. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: формування емпатії та сенситивності. Цільова група: 

молодь 16 -18 років (збірна група) Кількість учасників:16 

осіб. Тривалість: 2 год.). 

4. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток толерантності. Цільова група: учні 10-го 

класу ЗОШ Кількість учасників: 18 осіб. Тривалість:1,5 год.). 

5. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток психологічної гнучкості. Цільова група: 

студенти 1-го курсу ВНЗ. Кількість учасників:16 осіб. 

Тривалість: 2 год.). 

6. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток навичок асертивної поведінки. Цільова 

група: студенти 1-го курсу ВНЗ. Кількість учасників:16 осіб. 

Тривалість: 2 год.). 
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7. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток комунікативної компетентності. Цільова 

група: представники студентського самоврядування ВНЗ 

Кількість учасників: 16 осіб. Тривалість: 2 год.). 

8. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток вміння постановки цілей. Цільова група: 

студенти 1-го курсу коледжу. Кількість учасників:16 осіб. 

Тривалість: 2 год.). 

9. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток навичок емоційної саморегуляції та 

самоконтролю. Цільова група: молодь, члени спортивної 

команди. Кількість учасників:12 осіб. Тривалість:2 год.). 

10. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток креативності. Цільова група: молодь 16-18 

років (збірна група), Кількість учасників:12 осіб. 

Тривалість:2,5 год.). 

11. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: формування організаційних та управлінських 

якостей. Цільова група: група старшокласників – лідерів 

шкільного парламенту. Кількість учасників:10 осіб. 

Тривалість: 2 год.). 

12. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: командоутворення. Цільова група: студенти однієї 

групи першого курсу коледжу. Кількість учасників:16 осіб. 

Тривалість:2 год.). 
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13. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: відпрацювання навичок вирішення конфліктів. 

Цільова група: молодь 16-18 років. Кількість учасників:12 

осіб. Тривалість:2,5год.). 

14. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти особистісному зростанню учасників. 

Цільова група: студенти 1-го курсу. Кількість учасників:16 

осіб. Тривалість: 1,5 год.). 

15. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти самопізнанню та саморозвитку учасників. 

Цільова група: молодь 16 -18 років (збірна група) Кількість 

учасників: 12 осіб. Тривалість: 1,5 год.). 

16. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти формуванню рефлексивних якостей 

учасників. Цільова група: учні 11-го класу ЗОШ  Кількість 

учасників: 24 особи. Тривалість: 1,5 год.). 

17. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: формування емпатії та сенситивності. Цільова 

група: учні 11-го класу ЗОШ. Кількість учасників:20 осіб. 

Тривалість: 1,5 год.). 

18. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток толерантності. Цільова група: студенти 1-

го курсу ВНЗ (російськомовна група, де навчаються 

студенти з різних країн). Кількість учасників: 24 особи. 

Тривалість:1,5 год.). 
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19. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток психологічної гнучкості. Цільова група: 

студенти 1-го курсу ВНЗ (збірна група). Кількість 

учасників:16 осіб. Тривалість: 2 год.). 

20. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток навичок асертивної поведінки. Цільова 

група: учні 11-го класу ЗОШ.. Кількість учасників:20 осіб. 

Тривалість: 1,5 год.). 

21. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток комунікативної компетентності. Цільова 

група: студенти 1-го курсу коледжу. Кількість учасників: 16 

осіб. Тривалість: 2 год.). 

22. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток вміння постановки цілей. Цільова група: 

молодь16-18 років (збірна група). Кількість учасників:16 

осіб. Тривалість: 2,5 год.). 

23. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток навичок емоційної саморегуляції та 

самоконтролю. Цільова група: студенти однієї групи 1-го 

курсу ВНЗ. Кількість учасників:16 осіб. Тривалість:2 год.). 

24. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток креативності. Цільова група: студенти 1-

го курсу ВНЗ. Кількість учасників:18 осіб. Тривалість:2 год.). 

25. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  
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(Мета: формування організаційних та управлінських 

якостей. Цільова група: група студентів – представників 

студентського самоврядування. Кількість учасників:15 осіб. 

Тривалість: 2 год.). 

26. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: командоутворення. Цільова група: група 

старшокласників – лідерів шкільного парламенту. Кількість 

учасників:12 осіб. Тривалість:2 год.). 

27. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: відпрацювання навичок вирішення конфліктів. 

Цільова група: студенти 1-2 курсу ВНЗ.. Кількість 

учасників:12 осіб. Тривалість:2 год.) 

28. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти особистісному зростанню учасників. 

Цільова група: студенти 1-го курсу (збірна група). Кількість 

учасників:16 осіб. Тривалість: 2,5 год.). 

29. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: розвиток лідерських навичок Цільова група: молодь у 

віці 16-18 років. Кількість учасників:15 осіб. Тривалість: 2 

години.). 

30. Скласти програму проведення заняття з використанням 

інтерактивних елементів.  

(Мета: сприяти особистісному зростанню учасників. 

Цільова група: студенти однієї з груп 1-го курсу ВНЗ. 

Кількість учасників:16 осіб. Тривалість: 1,5год.). 
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Додаток 1. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМИ ТРЕНІНГУ 
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Додаток 2. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ВПРАВИ 

Вправа «Незакінчені речення»  

(автор М. Девіс). 

Мета: розвиток навичок інтроспекції та рефлексії. 

Тривалість: 25 хв. 

Учасники: підлітки та дорослі; до 20-30 осіб. 

Матеріали: ручки, планшетки, бланки для роботи. 

Інструкція. Продовжіть речення. Поміркуйте, як ви почуваєте 

себе, як ви дієте і як часто проявляються емоції. 

Хід виконання.1. Кожен учасник отримує бланк для виконання 

завдання та працює з ним. 2. Учасники об’єднуються у 

мікрогрупи і відбувається обговорення результатів. 

Питання для обговорення: 1. Які емоції ви переживали, 

заповнюючи бланк? 2. Що вдалося з’ясувати при обговоренні у 

групах результатів виконання вправи? 

Додаток до вправи: бланк для роботи. 

 Я щасливий/ва, коли … 

 Я засмучений/на, коли … 

 Мені страшно, коли … 

 Я стомлений/а и розчарований/а, коли … 

 Я сертидий/а, коли … 

 Я схвильований/а, коли … 

 Я ненавиджу, коли … 

 Мені самотньо, коли … 

 Особливо мене дратує, коли… 

 Мені буває соромно коли …  



Додаток 3. 

Звіт про відвідання заходу 

(експертний висновок) 

___________________________________________ 

(назва заходу) 

студента/студентки 

___________________________________________  

(ПІ студента/ки) 

1. Дата 

проведення:___________________________________________ 

2. Місце 

проведення:___________________________________________ 

3. Цільова 

аудиторія:_____________________________________________ 

4. Тренер(и)/ведучий(і):________________________________ 

5. Тема:______________________________________________

______________________________________________________ 

6. Мета/запит:_________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Форма/ми роботи: 

______________________________________________________ 

8. Методи, техніки роботи: _____________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Хід роботи: 

 Активність учасників на різних етапах 

заняття:______________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Психоемоційний стан учасників на різних етапах 

заняття: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Чи була реалізована програма проведення заходу без 

змін? Чи вносив тренер зміни в ході проведення? Чому? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Які умови було створено для роботи? Як вони 

позначались на ході заняття та його 

результатах?__________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Робота тренера. 

 Стиль керівництва 

групою_______________________________________________ 

 Якості ведучого/их, що сприяли досягненню 

мети___________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Якості ведучого/их, що перешкоджали досягненню 

мети_________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

10. Результати роботи 

 Чи досягнута поставлена мета? 

Доведіть.___________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Що сприяло досягненню 

мети?_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________ 

 Що було не досягнуто? 

Чому?________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

11. Що б я змінив/змінила в проведенні заняття (мої 

поради та рекомендації): ______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Власна рефлексія 

 Моя активність (як спостерігача) на різних етапах 

заняття:______________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Мій психоемоційний стан (почуття, емоції, переживання) 

на різних етапах заняття: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

13. Що було для мене нового? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

14.  Що вразило/здивувало (в роботі тренера/ поведінці 

групи/ у власних реакціях)? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________ 

15. Інші результати спостереження 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

16. Висновки:_______________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Додаток 4 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ 

РОБОТИ, ЩО ЗДАЄТЬСЯ НА ПЕРЕВІРКУ 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет  

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

Навчальна дисципліна – Основи психологічного тренінгу 

 

(назва виду роботи) 

 

Тема 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки) __ курсу 

Групи ____ 

__________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові)  

 

 

 

Перевірив викладач 

___________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання, посада, 

прізвище, ініціали) 

 

 

 

Суми, ____ 

(рік) 
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Навчальне видання 
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до практичних і самостійних робіт 
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